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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU 
o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2019)0620),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 149 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0117/2019),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 30. oktobra 
20191,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A9-0000/2019),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Cilj mreže je okrepiti zmogljivost, 
uspešnost in učinkovitost javnih zavodov 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: 
JZZ) z zagotovitvijo platforme za 
primerjavo njihove uspešnosti na evropski 
ravni, opredelitev dobrih praks in razvoj 
sistema vzajemnega učenja. Poleg tega naj 
bi mreža JZZ ponudila več možnosti za 
sodelovanje pri razvoju inovativnih in z 
dokazi podprtih politik v skladu z 
zadevnimi pobudami politike Unije.

(2) Cilj mreže je okrepiti zmogljivost, 
uspešnost in učinkovitost javnih zavodov 
za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: 
JZZ) z zagotovitvijo platforme za 
primerjavo njihove uspešnosti na evropski 
ravni, opredelitev dobrih praks in razvoj 
sistema vzajemnega učenja, da bi dejavno 
podprli zaposlovanje in dostojno delo. 
Poleg tega naj bi mreža JZZ ponudila več 
možnosti za sodelovanje pri razvoju 
inovativnih in z dokazi podprtih politik v 
skladu z zadevnimi pobudami politike 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Mreža bi morala še naprej skrbeti 
za sodelovanje in stike z drugimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela za 
spodbujanje sinergij med njimi, med 
drugim zlasti za sodelovanje z agencijami 
Unije na področju zaposlovanja, socialne 
politike ter izobraževanja in usposabljanja, 
da se zagotovi skladen okvir politike.

(6) Mreža bi morala še naprej 
sodelovati z drugimi deležniki na trgu dela, 
med drugim zlasti z agencijami Unije na 
področju zaposlovanja, socialne politike, 
izobraževanja in usposabljanja ter s 
socialnimi partnerji, da se po potrebi 
spodbudijo sinergije in se zagotovi skladen 
okvir politike.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Uvodna izjava 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) Uvodna izjava 1 se nadomesti z 
naslednjim:

(1) Evropski svet je v svojih sklepih z 
dne 17. junija 2010 sprejel strategijo 
Evropa 2020 za delovna mesta ter 
pametno, trajnostno in vključujočo rast (v 
nadaljnjem besedilu: strategija Evropa 
2020). Pozval je k uporabi vseh 
instrumentov in politik Unije, da bi se 
podprlo doseganje skupnih ciljev, ter 
države članice pozval k bolj usklajenemu 
ukrepanju. Javni zavodi za zaposlovanje 
(JZZ) igrajo osrednjo vlogo pri 
prispevanju k doseganju krovnega cilja iz 
strategije Evropa 2020 glede stopnje 
delovne aktivnosti, namreč 75 % za moške 
in ženske, stare med 20 in 64 let, do leta 
2020, zlasti z zmanjševanjem 
brezposelnosti mladih.

„(1) Člen 3 Pogodbe o Evropski uniji 
ureja trajnostni razvoj, ki med drugim 
temelji na polni zaposlenosti in socialnem 
napredku, saj sta ta cilja povezana z 
notranjim trgom.“

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Vstavi se naslednja uvodna izjava:
„(1a) Člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) ureja 
spodbujanje visoke stopnje zaposlenosti 
kot cilja, ki ga je treba upoštevati pri 
opredeljevanju in izvajanju politik in 
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dejavnosti Unije.“

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 b (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Uvodna izjava 16

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1b) Uvodna izjava 16 se nadomesti z 
naslednjim:

(16) Mreža in njene pobude bi se morale 
financirati iz oddelka 
PROGRESS/zaposlovanje programa 
Evropske unije za zaposlovanje in 
socialne inovacije (v nadaljnjem besedilu: 
EaSI), vzpostavljenega z Uredbo (EU) 
št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta, v okviru odobritev, ki jih določita 
Evropski parlament in Svet.

„(16) Mreža in njene pobude bi se morale 
po potrebi in v okviru odobritev, ki jih 
določita Evropski parlament in Svet, 
financirati v skladu s finančnim 
načrtovanjem Unije.“

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 c (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Uvodna izjava 17

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1c) Uvodna izjava 17 se nadomesti z 
naslednjim:

(17) Države članice bi morale imeti 
dostop do finančnih sredstev za projekte, ki 
jih razvije mreža ali se opredelijo v okviru 
dejavnosti vzajemnega učenja in se nato 
izvajajo v posameznih JZZ, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada (ESS), 

„(17) Države članice bi morale imeti 
dostop do finančnih sredstev za projekte, ki 
jih razvije mreža ali se opredelijo v okviru 
dejavnosti vzajemnega učenja in se nato 
izvajajo v posameznih JZZ, in sicer iz 
ustreznih programov Unije.“
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Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR) in Obzorja 2020, okvirnega 
programa Unije za raziskave in inovacije 
(2014–2020), vzpostavljenega z Uredbo 
(EU) št. 1291/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 
področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi prispevali k izvajanju politik 
zaposlovanja Unije. S tem se bo 
pripomoglo tudi k izvajanju evropskega 
stebra socialnih pravic in ciljev Združenih 
narodov za trajnostni razvoj ter tako 
podpiralo:

Cilj tega sklepa je prek mreže spodbuditi 
sodelovanje med državami članicami na 
področju zaposlovanja, in sicer na 
področjih, za katera so odgovorni JZZ, da 
bi prispevali k izvajanju politik 
zaposlovanja Unije ter tako podpirali:

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 3(1) se vstavi naslednja 
točka:
„(aa) izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in ciljev Združenih 
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narodov za trajnostni razvoj;“

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2b) V členu 3(1) se točka (c) 
nadomesti z naslednjim:

(c) boljše delovanje trgov dela v EU; „(c) boljše delovanje trgov dela;“

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) V členu 3(1) se vstavi naslednja 
točka:
„(ca) enakost spolov;“

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2d) v točki (a) člena 4(1) se vstavi 
naslednja točka:
„(iiia) poklicno svetovanje in 
usposabljanje;“

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prispevanje k posodobitvi in 
krepitvi JZZ na ključnih področjih v skladu 
s politikami zaposlovanja Unije, evropskim 
stebrom socialnih pravic in cilji 
trajnostnega razvoja;

(c) prispevanje k posodobitvi in 
krepitvi JZZ na ključnih področjih ob 
upoštevanju politik zaposlovanja Unije, 
evropskega stebra socialnih pravic in ciljev 
Združenih narodov za trajnostni razvoj ter 
izzivov tehnološkega razvoja, 
spreminjajočega se sveta dela, 
preprečevanja brezposelnosti in 
zaposljivosti iskalcev zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka f

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(3a) V členu 4(1) se točka (f) nadomesti 
z naslednjim:

(f) sprejetje in izvajanje letnega 
delovnega programa, v katerem so opisane 

„(f) sprejetje in izvajanje letnega 
delovnega programa, v katerem so opisane 
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delovne metode mreže, rezultati, ki jih 
mora doseči, in podrobnosti v zvezi z 
izvajanjem primerjalnega učenja;

delovne metode mreže, rezultati, ki jih 
mora doseči, in podrobnosti v zvezi z 
izvajanjem primerjalnega učenja ter 
strategije za razširjanje in sodelovanje;“

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 4 – odstavek 1 – točka g

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(3b) V členu 4(1) se točka (g) 
nadomesti z naslednjim: 

(g) spodbujanje in izmenjava najboljših 
praks za prepoznavanje mladih, ki niso 
zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, ter za razvoj pobud, s 
katerimi bi zagotovili, da ti mladi pridobijo 
znanja, potrebna za vstop in obstanek na 
trgu dela.

„(g) spodbujanje in izmenjava najboljših 
praks pri vključevanju dolgotrajno 
brezposelnih in invalidov na trg dela ter 
za prepoznavanje mladih, ki niso zaposleni 
in se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter za 
razvoj pobud, s katerimi bi zagotovili, da ti 
mladi pridobijo znanja, potrebna za vstop 
in obstanek na trgu dela.“

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 Člen 5

Sodelovanje Sodelovanje

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi na trgu dela, 
vključno z drugimi ponudniki storitev na 
področju zaposlovanja in, kadar je 

Mreža razvija sodelovanje z zadevnimi 
deležniki na trgu dela, vključno z 
ustreznimi javnimi zavodi za zaposlovanje 
iz držav zunaj EU/EGP, drugimi 
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primerno, agencijami EU na področju 
zaposlovanja, socialne politike ter 
izobraževanja in usposabljanja, socialnimi 
partnerji, organizacijami, ki zastopajo 
brezposelne osebe ali ranljive skupine, 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju zaposlovanja, ter regionalnimi in 
lokalnimi organi, tako da jih vključuje v 
ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z 
njimi izmenjuje informacije in podatke.

ponudniki storitev na področju 
zaposlovanja in socialnimi partnerji ter, 
kadar je primerno, agencijami EU na 
področju zaposlovanja, socialne politike ter 
izobraževanja in usposabljanja, socialnimi 
partnerji, organizacijami, ki zastopajo 
brezposelne osebe ali ranljive skupine, 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
področju zaposlovanja, ter regionalnimi in 
lokalnimi organi, tako da jih vključuje v 
ustrezne dejavnosti in sestanke mreže ter z 
njimi izmenjuje informacije in podatke.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Sklep št. 573/2014/EU
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 6 se odstavek 5 nadomesti 
z naslednjim:

5. Upravnemu odboru pomaga 
sekretariat, ki ga zagotovi Komisija in 
deluje v okviru Komisije. Sekretariat v 
sodelovanju s predsednikom in 
podpredsednikoma pripravlja seje 
upravnega odbora, letni delovni program in 
letno poročilo mreže. Sekretariat tesno 
sodeluje s sekretariatom Odbora za 
zaposlovanje.

„5. Upravnemu odboru pomaga 
sekretariat, ki ga zagotovi Komisija in 
deluje v okviru Komisije. Sekretariat v 
sodelovanju s predsednikom in 
podpredsednikoma pripravlja seje 
upravnega odbora, letni delovni program in 
letno poročilo mreže. Sekretariat tesno 
sodeluje s sekretariatom Odbora za 
zaposlovanje z namenom usklajevanja 
pobud mreže in odbora.“

Or. en


